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As mulheres na sociedade são sempro o
que nós queremos que ellas sejam, visto ser-
mos nós os directores delia. Nós, pois, so-
mos os seus originaes; nós lbes-damosotypo
do suas acções; seus costumes são obra nos-
sa; nós as exemplificamos; nós dirijimos a
sua conducta, porque somos os motores de
seu pensamento pelo que respeita á socieda-
Uo. O gênio de uma nação nada é mais queuma idéa, que representa as mais fortes e
decidida, inclinações da nação; esta idéa
pertence a todos os indivíduos' delia, salvas
algumas raras modificações.

Comquanto as inclinações primarias do
coração humano sejam assás poderosas, to-
davia ellas se corrigem por uma feliz educa-
ção: tudo cede ao império da vontade; o ella
creando costumes, fôrma uma nova natureza
que, bem que artificial, com effeito grande

mobilliada, onde vcem-se armas d.: guerra, alRiuissoldados qne repousam no filllilu tlu scena e umasentinella que passeia a pnssos lentos. Nó .ado direitove-se Lysia, que personilica Portugal, Wntada emuma rica cadeira de. cspaldar e como ein profundatneditação: no lado esquerdo, o Lesnulismo—cm
pi! c fazendo movimentos de impaciência, Veem-se
no fundo e ao longe navios ancorados. Vem des-
poniundo o dia).

SCENA I.

O Despotismo e Lvsia.

Düspotismo (para Lysia).

Tremer!... não cabe em peitos lusitanos!
Aífrontando o valor do mauro alfange,
De Agar ans bravos filhos prosternando,Ecaptivos seus reis tendo em triumpho,
Oulr'oi"n os filhos teus emnobreccram
Teu nome alem da fama, egrégia Lysia!
Da pátria do Catão invictas águias
Viriato prostou! Pasmo da Europa,
Terror d'Africa e d'Asia, as tuas quinas,Tuas armas tem mais que humano esforço,
Conquistas mil fizeram que nem Roma,
Da gloria no apogèo—nos dias d'ouro
Du sua heroicidade, jamais podoFazer com mais valor: Que o diga a Fama,
Que heroísmo cxcede:i jamais aquelle

revolução faz em inclinações naturaes a vos-
peito da sociedade, emendando um coração
que mal se-dirije em suas affecçõesl

lim uma nação é da maior pronuncia da
moralidade individual que resulta a morali-
dade nacional, a que revela altamente o ge-nio da nação.

Um qualquer nação lia sempro mais ou
menos certos crimes: evital-os absolutamen-
te é impossivel: não obstante, nosso juizoseria sempre desfavorável aquelle povo entre
o qual, além de haverem outros crimes, liou-
vessem muitos desmanches entre senhoras
casadas e donzellas; e essa corrupção não
pertenceria exclusivamente ás mulheres,
pois que para que ellas fossem corrompidas
deveriam os homens serem corruptores, pa-ra o que cumpria serem seduetores. Um povohouve (creio que o Athenicnse)quc, punindocom pouca severidade o que abusava de
uma mulher per meio da foiça, punia sove-
ramente nquea-seduzia, tanto o seu legisla-
dor conheceu o-poder dessa arma tão for-
midavel.

Entre nós, olha-se para um seduetor sem
a menor repugnância, ao passo que so-olha
para sua victima com desprezo: e todavia a
punição do adúltero e do estrupador (quandoesto abandona sua victima)' parece não estar
em relação com seu delicto!

Sejamos mais positivos. As idéas de virtu-
de c de vicio não são meras convenções hu-
manas, ellas tem um certo quilate da natu-
reza, e a mesma natureza pune os excessos

Dos Gamas, dos Roupinhos e Albuquerqucs
E de tantos heróes, cuja memória
De pasmo o gloria enche o mundo inteiro? I
Quem jamais igualou ao Castro illustre,
Da Índia Viso-rei, honra dn Pátria?!
Lysia longe o terror; não ha quem ouseTeu brilho negrejar: de luso o nome
Será do mundo sempre inveja e pasmo!Desterra as illnsões. Da Luzitania
Ha do o lenome ser alem dos séculos
Louvado sempre! Avante! Quem se atreve,
Mãos-ímpias, proíanar a intregridado
Da pátria de Camões o João primeiro?

Lvsia
Meu braço valeioso, afFeito ao gladio,Jamais tremeu ã frente do inimigo.
Outr'ora contra mim vi colligados
Os reis da maura gente; seus alfanges,
Seu bárbaro furor, suas cohortes
A còr do rosto nunca demudaram
Aos bravos filhos meusque, ferro empunho.
Morder a terra ás hordas africanas
Fizeram vezes mil em mil batalhas.
De i-njo ás minhas plantas humilhados
Tive eoi penhor seus reis qne após os preliosVinham sceptros depor nos meus altares.
Para o nome de luso estreito espaço

de um coração, que se não sabe dirijtr emsuas alleiçõus!
Seja influencia da natureza, seja effeitoda civilisação, o universal consenso lem li-

gado a idéa de prêmio á idéa de virtude, o aidéa do castigo á idéa de crime; mas nos' vi-cios contra a casttdade, nos vicios contra afidelidade conjugai, nós nos-esquecemos dos •
castigos que os-seguem contra os homens, eso os applicamos contra as mulheres!

Demais, como ó que exigimos nós dellas
uma constância inabalável, uma virtude deferro, si.siús somos os mesmos que as cor-rompettsg-b as arrastramos á toda sorte docrimes? X pregação não é bastante, cum-
pre o exemplo: os exemplos ferem maisaos corações, que as palavras aos ouvi-
dos! Emlim onde os homens são demasiada-
mente corrompidos, as mulheres são sem-
pro lalsas! Confesso que ellas por mais fra-
cas estão mais expostas aos crimes, que nas-
cem ile sua fraqueza; mas hão de conceder-
me que numa sociedade bem morigerada
esses crimes são menos freqüentes.

Minha mãe tem sido bem criminosa, não
o-iieguetnos; é uma mulher, cuja educação
foi pouco, ou para melhor dizer, de nem-úm
modo curada: de tenra edade perdeu seu pae,e tendo treze annos abandonou a casa pater-na: este crime foi o originário de todos ossens crimes, que mais tarde deveriam se-
guil-o; este crime... com dôr o digo, foi domeu desgraçado pael.. (neste logar duas Ia-
grymas fugiram de sous olhos; elle gncliu-
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Erajá nesse tempo a Lusitânia;
E o genio portuguez, transpondo os mares,
i.onquistas fez que o mundo hoje memora
Como feitos de íieroes! Correram séculos,
O império lusitano, engrandecido
Pela força das armas, do commercio,
Tocava ao apogéo da flicidade,
E como se a fortuna seus thesouros
Parecessem somenos da ventura
Que me fadara o céo nas virgens terras
Onde ridento e bella natureza
Seus cândidos primores, leda ostenta
Como quando das mãos de Deos sahirá,
Pedr'Alvares Cabral mais uma gloria
Conquista em prol da patria. D'America
A mais bella porção foi proclamada
Colônia portugueza e nella o símbolo
Da redempção do mundo fura erguido,
—Terra da Santa Cruc sendo chamada.
Quanto para manter esse domínio,
A lusa espada fez—que o diga a historia,
Que o diga França c Hollanda, cujas armas,
Ardis, ouro c poder—tudo prostou-so
A' causa da justiça unida á força.
Tres séculos ja vão dês que o meu braço
Garante e forma o nome, a integridade
Da terra que Cabral pisou primeiro.
Ali onde o balsamico dus flores
Aromatisa os campos, onde a vida
Renasce co'a perpetua primavera
Dos verdejantes prados e florestas;
Onde um céo cór d'anil milhões engasta
De fulgurantes astros: onde os raios
Do sol mais puro infiltra sentimentos
De orgulho e liberdade; fenece
(Presago o coração m'o diz ) a gloria
De possuir n'America formoza
A mais bella porção do Novo-Mundo.

Despotismo.
Não! que em balde seria um passo dado
Pura a consecução dessa loucura!
Que fazes dessas quilhas nlterosas

gou-os e continuou:) Ou fosse minha mãe
que lhe propozesse a fuga, ou fosse elle, o
certo éque o crime é sempre delle; si foi elle,
então delia só; si foi ella, sempre o crime ú
dello, pois que sendo mais forte, e devendo
ser mais pensador, devia fazel-a desistir de
um tal intento, pintar-lhe todo o horror de
tão negra acção, asseverar-lhe as suas conse-
quencias, emfim ennegrecer a fuga de uma
donzelia do lar paterno, como um infando
crimel Ohl a palavra crime é sempre horrível
aos ouvidos de uma virgem, e mormen-
te na edade de treze annos, edade .""< sus--
ceptivel de corrécção Depois uieu{,: e dei-
xou-a injustamente; outro motivo1 pk a seus
crimes... mas elle já não vive, Deos lhe-
perdoe, respeitemos nós a sua memória, e
seja esta a ultima vez de uma tão triste re-
cordação' Minha mãe então teve de sujeitar-
se ao seu destino, e durante o praso de treze
annos, pouco mais ou menos, nada se sabe
de sua vida; talvez não fosse solicitada, o
que custa a crer, estando a isso assaz ex-
posta, attenta a sua extrema belleza; mas eu
concedo que o não fosse: não ha, pois, virtu-
des, nem vicios nesse pedaço de sua vida; é
isto o que o mundo chama viver honrada-
mente (este epitheto pertencer-lhe-hia si
ella fosse enlão casada, pois que nâo sel-o
era o seu único defeito); sim, honradamente,
isto é, sem virtudes e sem crimes.

Minha mãe veiu para o Rio de Janeiro,
um naufrágio roubou-lhe o hc mem, que a-

amava; e nem como crime reputar-se deve o

Que ondulam surtas no afanoso Tejo?
Que é feito dos teus brios? Ondo os bravos
Descendentes daquelles que illuslraram
O nome portuguez? Lysia, os temores
Desvanece; não haja, uão, temores
Que o povo do Brasil tento e consiga
Independente ser. Manda que ovaníes
As tuas legiões com o ferro cm punhoLavem no sangue o crime dos rebeldes:
Verás como a cerviz elles curvando
O jugo soffrcrão do luso império.

Lysia, (rcanimando-se).
Sim, que parta do Tejo a minha esquadra
E com olla esses bravos cohcrdeiros
Do renome immortal de sens maiores.
Que vão do Lysia os filhos, quo mantenham
lllesos meus direitos. Morte áquelles
Quo ousarem profanar com mãos traidoras
De Portugal n'Amcrica meus foros.
Soldados, filhos meus, ide aos combatcsl
Em nome dessa gloria quo mantendes
Herdada dos heróes vossos maiores;
Em nome do valor que me cnnohroro
Quo faz qne o mundo inteiro nos admire,
Fazei que a Portugal mais um triumpho
Coroe lhe a fronte! Eia, lusitanos!
Transpondo os mares: morte ao povo ingrato
Que renega de mãi tão devotada
Qual sou, qual tenho sido aos brasileiros.

Despotismo (com força).
Morte, incêndio, extermínio!!: Vejao mundo
Qual é, qual deve ser a sorte, o prêmioDaquelles insensatos quo pretendam
Altares levantar a liberdade.

SCENA II.
Os mesmos, o Gemo do Biiasii. e a

LlDEIlDADE.
Genio (*).

Saúde ú encantadora e nobre Lysia

(*). Ilcpiesenia-se na figura de uni formoso

ella choral-o, como marido, querendo as-
sim encobrir sua falta aos olhos de quem a
não conhecia. Mudou então de estado, am-
phou-se o seu circulo e alargaram-se os seus
conhecimentos: ella estava, pois, no Kio do
Janeiro, principal cidade do Brasil, onde
uma extrema belleza, mais que emncm-uma
parte, está exposta; onde a seducção tem uma
linguagem mais eloqüente; onde a lisonia
emprega um styloinais llorido, o onde o vi-
cio tem attractivos mais poderosos! Fui,
pois, nesta cidade onde um hábil seduetor]
ura malvado a-arrastrou após de si a todos
os crimes! Cumpria então que esse homem
com uma justa emenda soubesse modificar
sua victima, que soffresse com ella todas asconseqüências de seus delidos, que compar-
filhasse a sua sorte, que vivesse com ella e
para ella depois desses horrores; emfim, quogozassem ambos as mesmas venturas, oucahissem victimas da mesma ruina! Mas bemao contrario, elle fez como todos os sedueto-res, isto é, como o crocodilo, qu;; empolga asua preza, devora-a, derrama sobre seusrestos lagrymas insultuosas, e acaba porabandonar-lhe a ossada: Elle, pois, proles-tando a mais infame virtude, com a mais es-candalosa hypocrisia, abandonou-a irritandode um modo horriVel o amor próprio de umamulher, cujo coração elle mesmo havia su-blevado e pervertido! Esta ingratidão, esteodioso procedimento devia ter uma bem fu-nesta conseqüência, a vingança, ella não tar-
c/ou, e elle suecumbiu debaixo do seu peso!

Envia o men Brasil. Transpondo os mares,
Da Deosa a mais gentil, cândida c puraNas azas conduzi-me a ter comtigo
Nascido na espessura das florestas
Do formoso Brasil, onde a harmonia
Dos Céos se faz ouvir e a natureza
Ostenta dcTupan ledos primores:
Onde a intriga, a traição e a vil mentira
Não ousam penetrar; onde o silencio,
Quebrado apenas pelas mansas auras
Entre as flores gentis, entre a folhagem
De auriverdes e tremulas palmeiras,
Traduz mais eloqüente que as palavras
A gr,inde/.a de lli.-os; nru-mi. a vida,
Passada na soidáo e liberdade.
Encanto pcrcnnal d'almas delicias;
Mas eis qne um dia roçam-mo aos ouvidos
Lamcnlosos queixamos, praguejandoDu lyrannia o jugo qtie ln, Lysia,
Ao povo do Brasil—cruel impunhas.
Enlão foi meu propósito vingal-o;
E da Deosa gentil travando uncioso,
Propor-te venho que de liberdade
Os foros .livinaes tu lhe concedas;
Aliás ...

Despotismo.
Não! queé isto cobardia!

Guerra, morte, extermínio aos brasileiros!
Partir ja vai do Tejo a lusa esquadra,
E ai delles!

Liberdade.
Insensato, que pretendes''Oppôr-to ao meu poder? Sabes accaso

Quanto pode fazer um grande povoCansado de soffrer grilhões e opprobrio?
Que pretendes, cruel?! Pensas accaso
Que o Brasil não será livro por força
De seus direitos?—Nelle sentimentos
mancclm, vwlido de branco, coroado com follia.s decafé, lendo ã mão direita a bandeira nacional iikmoenrolada, e a esquerda um ramo de íollias de «li-veira.

Agora, meu padrinho, eu vos-rogo que
passeis pela imaginação os crimes desta in-
feliz mulber, o vedo si não achais nelles uma
causa que existe fóra delia?

Talvez que minha mãe recebesse da natu-
reza uma índole má, mas essa mesma podia
ser modificada, e melhorada por uma propi-
cia educação.

Entretanto eu vos-rogo que me-perdoeis
pela liberdade com que fallei; bem vê-
des que a causa me-loca. Emquanto aos
meus respeitos e estima, nào íoe-é mister
ainda hoje protestarvol-os.

Assim terminou Emiliano o fio de seus ra-
ciocinios. A conversação volveu a pontos mais
agradáveis. Nesse mesmo dia o fiel João re-
cebeu o titulo de sua liberdade, e tantos
quantos benefícios Augusto lbe-poude fazer.
Emiliano ficou tambem sob a protecção des-
te generoso mortal quasi como seu filho.

Si nessa epocha existisseis e fosseis ao
convento do Desterro, verieis muitas vezes
no locutorio, recostada á grade, da parto de
dentro, uma mulher pallida, descarnada,
mas inda formosa, com sua mão introduzida
por um vão da grade, e pendurada para o
lado de fóra, emquanto um formoso mance-
bo, em pé, da parte de fóra, cobria esta mão
de beijos e de lagrimas! Este mancebo era
Emiliano, e a mulher era Maria Laura, a es-
posado-Fn.no do Pesc__doh! ..

Fim.
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Pullulam de valor, que nem de Lysia,
Nem do mundo o poder fôra bastante
A fazel-o voltar sequer um passo
Do propósito heróico, de a mil provas
Manter illeza sua Independência.
Que vai que Portugal outr'ora fosse
Pasmo c terror do mundo? Nesses tempos
Os povos ignoravam seus direitos;
Mas hoje com que titulos pretende
Quo o povo do Brasil heróico e bravo,
Jungido ao carroseu arrastre os fenos
Da tyrannia?! Não.' foi tudo nm sonbol
Quero, mando que soja sanecionada
Do formoso Brasil a Independência.

Lysia (hesitando).
Sim...

Despotismo (com força).
Não! Quem sois vós outros insensatos

Que vinde, arrostar co'as minhas iras?!

Liberdahe (apontando para o Gênio do
Brasil).

O Gênio do Brasil que já não pede,
Mas quo ordena qne os foros reconheças
De livre ao povo seu—aos brasileiros.
Filha augusta do eco—a Liberdade—
Sou eu que venho annunciar dos povos
A redempção para sempre. Ai daquelles
Que contra as minhas leis mãos impias ousem
Tyrannos exaltar I Ai dos perversos
Da terra que mal vejam meus dictames
1. pretendam oppor-se aos livres dogmas
Que sob a minha egido garantem
Dos povos do universo a flicidadel
Lysia, longe de li esta serpente
Que tanlo ha concorrido a que mereças
As maldições daquelle egrégio povo.
E' lempo que desterres do teu solo
O sanguinário montro—o Despotismo!
Por mais que á sombra delle hoje pretendas
Ao Brasil subjugar com tuas armas,
Sabe que cm váo seriam teus esforços.
Alli raiara allim novo horisonte:
Do Prata ao Amazonas já tremulam
Auriverdes pendões. A Independência
Da pátria do Amador e Henrique Dias
Foi obra de um momento, ó consumada.
Um grito e nada mais: a prepotência
Lusitana cahio, rojou por terra,
E jamais alçará colo hediondo
Nas terras do Brasil! Como um só homem
Eu vi-o proclamar altisonante
—Independência ou Morte!—1_ todo o espaço
Que abraça aquelle solo aurifecundo
Repercutio sonoro o ingente brado
Que á prepotência fez tremer de susto !

Gênio do Brasil.

Lysia, longe de mim tentar afrontas
A ti, que em vão seria, além de um crime.
Em nome do Brasil venho propor-te
Condições de amizade c de alliança
Que tendam a manter mútuos direitos
Dos povos co irmãos: elle pretende.
Leal aos seus protestos e virtudes
Seus direitos e os teus— invioláveis
Guardar, si apraz-te seres rasoavel.
Mas, se contra seus votos, pcisistircs
No luuco e desvairado pensamento
De lhe seres hostil, sabe que cm balde
Será todo o poder que ouses oppor-lhc.
Os filhos do Brasil são valera-os.
Jamais regressarão se quer um passo
Ao férreo jugo teu. Si to ensurdeces
Verás quanto valor, quanto heroísmo
Circula em seus egrégios—livres peitos.

LVSIA.

Paz á Terra da Cruzl
Despotismo.

Louca, suspende!
Não creias nos ardis, nas vans palavras
|)e mensageiros pérfidos 1 Quo hesitas?!
Manda que os bravos teus ..

LlBEBDADE.

Monstro, silencio!
Eis 1 longe de nósl desce aos abysmos,
No tarlaro infernal sumido sejas 1
Lysia, eis a teus olhos fluctuando (*)
O a uri verde estandarte brasileiro.
Contempla nelle a historia resumida
Uo quo foi, do que é, do quanto póde
E deve ser a Terra do Cruzeiro
No mappa das nações,

Lysia.
Salve mil vezes

Do ditoso Brasil a Independencial
Madrastra que já fui, hoje protesto,
A' fe da gloria minha, mãos impuras
Jamais erguer em prol da tyrannia
Que Tez que maldições de Lysia ao nome
Chovesse o meu Brasil. Contemple o mundo
No novo proceder que hoje por norma
Tomar das acções minhas, d'ora avante
Pretendo co'a pureza de minh'alma
Um passo dado em prol da Liberdade,
A cuja sombra e égide proclamo
Que livre Portugal vai ser p'ra sempre
O' Gênio protector das áureas plagas
Da Terra de Cabral! —teus vôos eleva,
Ao solo diamantino vai fagueiro,
E annuncía a seu povo quanto praz-me
A sua Independência.

Despotismo (aparte).
Quo cobarde! (Para Lysia).

Portugal, Portugal, vás ahysmar-te,
Si me deixas do ouvir! Vé que te iiludes !..

Lysia (com dignidade).

Que pretendes aqui'.! Monstro, por terra'.
Não te oífusca o splendor da Liberdade'?!
Pura sempre de mim longe, bem longe!..
Renego o influxo teu, eia—aos iufernosl. .

Liberuade (comcffusão de prazer).
Salve, terra de heróes, valente Lysia 1
Teus dias renascer vão d'ora avante
Fulgentes do expleudor que faz a gloria
Dos povos cujo timhie é ler-me ao lado.
Já livre!.. Portugal, eu te saúdo
Cn'a mais viva emoção de enthusiasmo!
Já livre !-. Parabéns á tua estrella,
E gloria e paz ao povo lusitano.

Gi-Nio no Biiasil (pan o povo).
Brasileiros, triumpholl. Surge a aurora
Do Dia auniversario quo vos trouxe
Da encantadora Palria a Independência l
Resurjam perenaes dias tão bellos,
Como este, d'ouro e galas recamados
Na terra em que ventura foi nacerdes.
Fm vossos corações erguei altares
A' Palria que vos vô, que em vós confia.
Mantcnde a todo custo a Liberdade
Que vossos pais a preço de seu sangue
Generosos legaram-vos. Avante!
Não consintas, ó Povo, que a discórdia
A intriga, a vil cubiça, alçando o colo
Poluam teu valor, rebaixem brios

(*) O Gênio do Brasil desenrola a bandeira na-
ciuual que irazia, como fica dito, ma. enrolada.

Que herdaste de teus inclitos maiores.
Seja um só teu querer,—dar lustre á Pátria
Que a faça assombro ser do mundo inteiro;
E de gloria immortal ser digna sempre.
Brasileiros 1 as frontes radiantes
Erguei ao sol da Pátria 1 Vossos brados
E vivas de prazer neste almo dia
Confirmem a união que em vós impera.
A' sombra do pendão qne á dextra empunho
Morrei mil vezes antes do que serdes
Um só dia sequer um povo escravo I
Eialavantel Vós sois Americanos;
Em vossos corações não ha de ingresso
Jamais o monstro achar da tyrannia
Brasileiros 1 rompei c.trepitosos
De vossos corações vivas ao dia
Entre os dias maior da cara Pátria! -
Sus! ó Povo de beroesl Em vossos peitos
Um culto consagrui aos patriarchas
Da vossa independencial Vossos braços
Sejam muralha eterna contra aquelles
Que ousarem profanar as liberdades
Que fazem do Brasil a flicidade.

FIM.

A ITÁLIA NO Xm SÉCULO
OASiTE.

(Contnuaçao do n. 1090.

DITAS E DESDITAS. .

Duas aventuras dominam a vida de Dan-
te. Seu amor por Beatriz e o exílio de
Florença. Dante apenas contava nove annos,
quando pela primeira vez vio Beatriz. Ella
linha quasi a mesma idade. Essa lão linda
e fascinante apparição, vestida como con-
vinha a uma menina dessa idade, fez com
que o poeta exclamasse: Desde então o
amor se apoderou de minha alma, exercen-
do uma tal seigneurerie pela força da mi-
nha imaginação, que me obrigava a obedecer
cegamente a todos os seus caprichos. E quan-
tasvezes impellidu por uma força irresistível
ia procurar essa menina, encontrando-a
sempre tão amável, tão generosa que se
podia dizer como Homero: « Não parece a
filha dc um mortal, mas sim de um Deos.»

Depois da felicidade de amar, nada ha de
mais sublime no mundo, do que a expres-
são sincera, delicada e poética d'esse amor.
Pouco tempo depois, Dante vio ainda Bea-
triz, eslava vestida de branco, de bianco
vestita, em companhia dc duas meninas
mais velhas quo ella. (Cumo os menores de-
talues se gravam na memória de um amante!)
Com uma delicadeza inexprimivel, ella o
saudou ecom tanta graça, que o fez julgar-se
senhor dos gosos celestiacs.

Foi as nove horas da manhã que essa
saudação teve lugar e a primeira vez que
elle ouvio as suas encantadoras palavras.

Dante enebriado de prazer, retirou-se
para a solidão dc seu quarto, para pensar
na saudação que acabava de receber, e ahi
cahio em um profundo somno, duranto o
qual teve uma visão.

Essa menina com a sua invisível mão lhe
tinha aberto as portas douradas do bello e
dn ideal E quando seos amigos lhe per-
guntavam o nome d'aquella que lhe era tão
cara: elle contcmplando-os suspirava e não
respondia. Elle a via em si mesmo coroada
de graciosa tranqüilidade.

A bemaventurança que gosava sen cora-
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ção, ultrapassava suas forças. Um cumpri-
mento, um olhar do Beatriz, bastavam para
arrebatar a alma. Simplesmente o olhar,
dizia elle, parece-me o extremo da felicida-
de. « Eu estava por tal modo possuído de
doces sentimentos que n'áquelles momentos
a presença do maior inimigo meu, não me
seria odiosa.

a O pezar o a dõr não tinham ingresso
em meu coração. »

Dante cantou essa belleza em soneti, em
cansoni, em madrigali. O resultado de umu
passiigem da Vita nuova que o poeta pro-
mette imortalisar em uma obra de grande
importância, cumprio a palavra. De sorte
que a divina comedia é um primor d'a rie
do espirito humano; a rigor poderia passar
por um voto de uma paixão amorosa, na
qual, pela idade dos dous amantes, se con-
funde, não destituída de encantos, muita
criancice: era o desabrochar do amor I Um
dia que Beatriz se achava defronte de Danto
conheceu sua perturbação. As mulheres ain-
da que muito jovens e inexperientes, pouco
se enganam nestas indagações. Apezar do
amor de Dante se achar coberto de vergo-
nha o de acanhamento não era todavia di-
fiei! de revelar-se pelo tremer de seus olhos.
Ella conheceu, e zombou. Foi uma pequena
punhalada.

Dante ferido dos gracejos de sua amante
recolheu-se para casa afim de entregar-se
á sua desesperação. Lá, disse elle depoisde
algumas horas, consegui dormir banhado do
lagrimas, como criança castigada.

Os poetas foram geralmente infelizes no
amor. Itepellidos, desprezados, escarnecidos,
enganados espalharam sempre em sua vida
sentimentos melancólicos sobre objecto sem
alma.

A providencia, sem duvida, tevo moti-
vos para lhes impor o martyrio do coração.
As cordas do poesia estalariam no meio da
perfeita felicidade.

E' mister para conserval-as os linrmonio-
sos anjos da terra, que a belleza real apre-
sento dianie dos olhos irônica e furtiva-
mente, de modo que não descubra a belleza
superior o ideal quo os attraho ao infinito.

Beatriz recusou uma vez saudar Dante.
Decididamente o poeta estava despedido do
seu coração, Achava-o,segundo dizem, uma
criança para ella. Para que amar um me-
nino, como a um irmão?

Beatriz pouco tempo . depois esposou o
filho de um amigo de seu pai. Havia esque-
cido o poeta que lão magnificameiitc lhe
amava? Teria mais tardo pezar dessa ai-
liança? Ou antes conservaria remorsos quelentamente apparecem, mas que acabam um
dia por devorar a existência? Não se sabe; o
certo é que pouco tempo depois ella falleceu.

Dante devia ter vinte e dons annns,
quando Beatriz se casou. 0 gráo do afilie-
ção o desespero quo um tal acontecimento
produzio no coração de Dante, pode-se
uvaliar sem mesmo ter-se lido u Vita nuova
a simples historia, que o poeta escreveu seus
infortúnios. O estado de Dante era aterra-
dor. O infeliz fazia medo pela sua tristeza
c magreza. Seus amigos lhe aconselharam
que desposasse outra mulher.

Dante fez o que lhe aconselhavam, casou-
se. Havia mais despeito o tristeza nessa uni-
ão que sentimento verdadeiro. A pobreGemma era uma dessas mulheres de quem se
lança mão para extinguir-se a recordação do
uma outra.

E' fora de duvida que Dante foi atira-
hido á poesia por nm amor desditoso; Beatriz
tendo-lhe encantado sobre a terra, elle por-
seguio-a até o céo nas azas da fé e da ima-
ginação.

FIM.

O ridículo de certas cousas.
Uma virgem com grynalda do rosas.
Uma donzelia de touca.
Flores naturaes cm cabellos postiços.
Um pagem, vestido a caçador, atraz da

carruagem de uma mulher do inundo.
Uma moça mal feita vestida do homem.
O namoro de uma inonina de collegio.
Uma dansarina com difficuldade em mos-

trar as pernas.
Uma mulher tocando rabeca.
Quatro mãesdo familia em um só camarote.
Uma dama da corte cm carro do praça.
Uma mulher gorda vestida de camisola.
Ares de desdém n'uma moça já tia, o

que morre por casar.
Uma velha com fuceirices do moça.
Um grupo de senhoras a cochichar em

uma sala.
Uma moça bonita toda pintada.
Uma mulher feia a queixar se da levian-

dade dos homens.
As pretenções de uma mulher sem talento

em querer passar por senhora do espirito.
Uma moça, cm voz alta, a quoixar-so do

seu amante.
Um chefe do familia a reprchender a mu-

Iher ou a filha á vista de estranhos.
Os cumprimentos exaggerados de pessoas

quo reciprocamente se detestam.
O primeiro figurino do uma moda que

começa.
Umaa mnça, cm salão, a dansar mais do

que deve. >
Os desmaios de uma mulher f.iia.

ACROSTICO.
-. margos dias de existência am rga!
SS tinca eu perdurei tanta amargura,
i— mpia no espaço que a esperança alarga
__3 ongo me brilha a estrella da ventura.
¦< stro do firiuaincnto a luz divina
S. eixa cahir na terra que despreza:
r—mpia estrella d'umor, ímpia Uiliin!

O ESPELHO-
Publicou-se o n. 3 desta Revista semanal

de litter.itur.i, modas, industria o [artes—de que é director c redactor em chefe o Sr.
F. Eleuterio de Sousa, contendo:

— Aquarellas—o parasita—amor de mãi
(romance) — o prisioneiro — o caçador do
Harz — revista dos theatros—desalento—fa-
bula de Lachambeaudie, o vapor e o cavallo
—a um proscripto — pensaliva — chronica
elegante —noticias á mão—chronica indus-
trial — boletim bibliogra pbico.

Assigna-se nu praça da constituição n. (14
a 3?t. 69 c 105?, por 3 mezes, por ti e porum anno.

Agua..
Álcool.

RECEITA.
VINAGRE DE IÍUI.LY.

7000 grammas.
3500 »

Essência de bergama
Ia  30 gram.

Essência de limão... 30 »
» de Portugal. 12 »
» de romã rim. 25 »
i» de alfazema.. »
» deneroly— »

Álcool demelissa  500 »
Deixai infusar durante 24 horas e

«juntai:
Tintura de benjoim... 00 grammas.

» de lolu . 60 »
» de storas... 60 »
» de cravo  60 »

Agitai eájuntui de novo:
Vinagre destilado  2000 grammas.
Ácido acético  90 »
Filtrai.

REVISTA POPULAR
NOTICIOSA

SCIENTIFlCA, INOUSTRIAL. HISTÓRICA
L1TTERARIA, ARTÍSTICA, B10GRAPIIICA

AXEDOCTICA, MUSIGAL
Oü

JORNAL ILLUSTRADO.

apparece a 5 e u 20 de cada mez,
com figurinos, musicas, riscos de bordado,

e desenhos diversos.
Assigna-sc na livraria do Snr. Garnier,

rua do Ouvidor n. 69.

Preços e__t.ibt.lee_.du__.
PAIIA. A COUTE. P.U1A ASPItOVINClAS.

Uu: anno  20$ Um iinnuj 265*
Seis mezes. ... 11$ Seis mezes. ... liU»
Tri-s mezes. .. 6?. Tres mezes.... 75

Charada (nova).
Unidas nós começamos.
Na terra dus Brasileiras,
Um nome a formar, quo indica
Porção de peças inteiras;
Mas duas irmãs nós sendo,
Ambas de igual condição;
Só nina, nesta charada,
Entra nesta occasião

Unidos nós completamos,
Na terra dos Brasileiros,
Um fruto doce o gostoso,
Muito grato aos estrangeiros:
Porém dous irmãos nós sendo,
Ambos de igual condição,
Um do nós nesta charada
Entra nesta occasião

a Fui um monstro, que chammas vomitava
« Na esquálida caverna do Aventino,
« E que morte encontrei na Hercúlea clava,
« Ue meus roubos cruéis justo destino! »

PAULA BK1TO.

—A decifraçâo da charada do n. antece-
dente é Moema (no episódio do Caramurú).
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